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الفروف :حادثة الحافلة ا�ستفزاز يهدف �إلى تقوي�ض جهود «رباعية النورماندي»

كييف تعترف ب�سقوط مطار دونيت�سك ب�أيدي قوات الدفاع ال�شعبي
وص��ف وزي��ر الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف�����روف ق��ص��ف م��وق��ف
الحافالت في دونيتسك بأنه جريمة
ضد اإلنسانية واستفزاز يهدف إلى
تقويض جهود «رباعية النورماندي»
الرامية إلى تسوية األزمة األوكرانية.
وجاء في بيان صادر عن الفروف
أم���س ،أن ال��ج��ان��ب ال��روس��ي صدم
بالجريمة البشعة ال��ج��دي��دة في
دونيتسك ،م��ؤك��دا ً أن ب�لاده تعتبر
ح��ادث��ة دون��ي��ت��س��ك «ج��ري��م��ة ضد
اإلنسانية واستفزازا ً صارخا ً يهدف
إل��ى تقويض الجهود ال��رام��ي��ة إلى
تسوية األزم���ة األوك��ران��ي��ة سلمياً،
بما ف��ي ذل��ك ال��ت��ط��ورات المتوقعة
نتيجة االجتماع األخير لـ»رباعية
ال��ن��ورم��ان��دي» على مستوى وزراء
خارجية روسيا وألمانيا وأوكرانيا
وفرنسا» .وأع��رب ال��وزي��ر الروسي
ع����ن ت���ع���ازي���ه ألق�������ارب ض��ح��اي��ا
ال��ح��ادث وت��م��ن��ى ال��ش��ف��اء العاجل
للمصابين.
ودع���ا م��ف��وض وزارة الخارجية
ال��روس��ي��ة ل��ش��ؤون حقوق اإلنسان
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون
قسطنطين دولغوف إلى إجراء تحقيق
موضوعي لقصف موقف الحافالت
في دونيتسك.
وق��ال« :ال ن��زال ندعو إل��ى إج��راء
تحقيق ف��ع��ال وغ��ي��ر منحاز لكافة
الجرائم اإلنسانية في إطار النزاع في
أوكرانيا ومعاقبة المسؤولين عنها»،
مؤكدا ً أن السلطات األوكرانية لم وال
تجري مثل هذه التحقيقات.
وكانت مصادر طبية في دونيتسك
أك��دت أن  15شخصا ً لقوا مصرعهم
وأصيب  20آخ��رون بجروح نتيجة
سقوط قذيفة على موقف حافالت في
أحد أحياء المدينة.
وبحسب المعلومات األولية ،فإن
القذيفة أطلقت من حافلة صغيرة
باستخدام راجمة قذائف في حوالى
الساعة  8:30صباح أم��س ،حيث
أدى سقوط القذيفة إلى إلحاق أضرار
كبيرة بمبنى مكون م��ن  4طوابق
وحافلة وكذلك إحراق سيارة ومقتل
سائقها.
وف����ي ال���س���ي���اق ،أك�����دت ق���وات
«دونيتسك الشعبية» أنها اعتقلت
أعضاء مجموعة تخريبية يشتبه
بقصفها م��وق��ف ال��ح��اف�لات ،وق��ال
إدوارد باسورين نائب قائد القوات
إن المجموعة التي قبض عليها كبيرة
نسبياً ،مشيرا ً إلى استمرار البحث عن

أفراد آخرين من المخربين العاملين
في دونيتسك.
ونفت وزارة ال��دف��اع األوك��ران��ي��ة
وج��ود أي��ة صلة لها بقصف موقف
الحافالت في دونيتسك.
وج��اء في بيان ص��ادر عن وزارة
الدفاع األوكرانية أن «قصف وسائل
النقل العام جرى من جهة ال توجد
فيها أية معارك» ،مضيفا ً أن الموقع
الذي تعرضت فيه حافلة للقصف يقع
على بعد أكثر  15كيلومترا ً عن مواقع
القوات األوكرانية.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،وص���ف وزي��ر
الخارجية األوكراني بافيل كليمكين
ح��ادث قصف موقف الحافالت في
دونيتسك بأنه «مأساة مشتركة»،
وكتب في حسابه على موقع «تويتر»
«ال��م��أس��اة ف��ي م��وق��ف ح��اف�لات في
دونيتسك هي مأساتنا المشتركة.
مدنيون أوكرانيون راح��وا ضحايا
مثل ه��ذه الهجمات اإلرهابية .على
روسيا أن توقف اإلرهابيين».
واعترف الجيش األوكراني أمس
ب��س��ق��وط م��ط��ار دون��ي��ت��س��ك ب��أي��دي
ق��وات ال��دف��اع الشعبي التي أعلنت
عن أسرها  16عنصرا ً من بينهم قائد
حامية المطار.

ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت منظمة
األمن والتعاون في أوروبا أن أكثر من
خمسة آالف شخص قتلوا في جنوب
شرقي أوك��ران��ي��ا منذ ان���دالع األزم��ة
هناك.
وقال مايكل بوتسوركيف المتحدث
ب��اس��م بعثة المنظمة ال��دول��ي��ة في
أوكرانيا أمس ،إن أكثر من  10آالف
ش��خ��ص أص��ي��ب��وا ب��ج��روح وغ���ادر
نحو مليون شخص بيوتهم وتضرر
حوالى خمسة ماليين بشكل أو بآخر
نتيجة القتال في المنطقة ،مشيرا ً إلى
أن الوضع يستمر في التدهور.
وك����ان م��ك��ت��ب م��وس��ك��و لحقوق
اإلنسان قد أعلن في  24كانون األول
استنادا ً إلى إحصاءات «اليونيسيف»
ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية
العليا لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة،
أن النزاع في أوكرانيا أسفر عن 4634
قتيالً و 10243جريحا ً إضافة إلى
أكثر من مليون الجئ ،بينهم  130ألف
طفل.
وكان وزراء خارجية دول «رباعية
النورماندي» قد أجروا مساء األربعاء
ف��ي برلين م��ح��ادث��ات مفيدة حول
أوكرانيا ناقشوا خاللها إمكان وقف
القتال.

ودع��ا ال���وزراء في اختتام لقائهم
ال��ذي استمر ح��وال��ى ث�لاث ساعات
إلى وقف العمليات القتالية وسحب
األسلحة الثقيلة م��ن خ��ط التماس
المتفق عليه بحسب بيان مينسك عن
يوم  12أيلول العام الماضي.
وأكد الوزراء أن دعوتهم الى التزام
التهدئة ال��ك��ام��ل «ال ينفذ ب��ل على
العكس ،تصاعدت وتيرة المعارك في
الدونباس بشدة وأسفرت عن سقوط
العديد من الضحايا البشرية بمن
فيهم من السكان المدنيين» ،وطالبوا
كل األطراف المعنية بااللتزام الكامل
وقف النار.
ون��وه وزي��ر الخارجية الروسي
بأن هذا القرار يعكس اقتراح الرئيس
فالديمير بوتين على نظيره األوكراني
بيترو بوروشينكو بتاريخ  15كانون
الثاني الجاري .وكانت قوات الدفاع
الشعبي في جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين قدمت جدول
سحب األسلحة الثقيلة ،وموسكو
تأمل بأن تفعل كييف الشيء نفسه.
كما دعا مشاركو «النورماندي» إلى
تسريع لقاء مجموعة االتصال التي
فشلت باالجتماع األسبوع الماضي،
حين ق��دم ممثلو الجمهوريتين في

لودريان :هناك بين الجهاديين ع�سكريون فرن�سيون �سابقون وعنا�صر من �أجهزة �أخرى

�ألمانيا تحبط عملية �إرهابية وتعتقل اثنين من «داع�ش»
أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان
أمس أن بين «الجهاديين» الذين تراقبهم قوات
األمن الفرنسية «عسكريون سابقون» و»عناصر
من أجهزة أخرى».
وقال لودريان« :هناك بين الجهاديين عسكريون
سابقون وعناصر من أجهزة أخرى وال أعتقد أنه من
الضروري تحديد لوائح االنتماء إلى هذا المجال
االجتماعي أو ذاك للقول إن اإلرهاب يأتي من هنا».
ورف���ض ال��وزي��ر ال��ف��رن��س��ي ال��ك��ش��ف ع��ن ع��دد
العسكريين السابقين المعنيين الذين قدرت وسائل
اإلعالم عددهم بعشرة ،مضيفا ً أن «مكافحة اإلرهاب
تتطلب حدا ً أدنى من السرية للعمل ،وأعتقد أنه من
األفضل عدم قول المزيد».
وفي ما يتعلق بوزارته ،شدد لودريان على أن
الجيش يراقب عن كثب أخطار التطرف بين صفوفه
وكذلك حاالت الجنود الذين التحقوا بالجهاديين
في العراق وسورية.
وكان مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية قد أقر
بانضمام  10عسكريين فرنسيين سابقين إلى
جماعات جهادية متطرفة ،معربا ً عن قلقه من
استشراء التطرف داخل جيش بالده.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر
ق��ول��ه« :ن��ق��در بعشرة حاليا ً ع��دد العسكريين
السابقين الذين انضموا إلى هذه الشبكات هناك»،
مؤكدا ً بذلك قسما ً من المعلومات التي نشرتها بهذا
الشأن إذاعة «أر أف إي» وصحيفة «لوبينيون».
وأشار المصدر العسكري الفرنسي إلى أن القلق:
«ال يتعلق بالعسكريين السابقين ...قلقنا يقوم
على الحؤول دون تفشي هذه الظاهرة المتطرفة في
جيوشنا».

ولمواجهة مثل هذه األخطار ،عززت فرنسا إدارة
حماية وأمن الدفاع التي تجري تحقيقات داخلية
على عالقة باالستخبارات الداخلية مع تجنيد 65
شخصاً .ويبلغ طاقم الجهاز حوالى  1000شخص
مكلفين بفحص ملفات التجنيد.
وذكرت إذاعة «أر اف إي» وصحيفة «لوبينيون»
أن نحو  10عسكريين فرنسيين سابقين ،كان
بعضهم ينتمي إل��ى ال��ق��وات الخاصة والفرقة
األجنبية ،انضموا إل��ى صفوف الجهاديين في
العراق وسورية تحت رايات مختلفة.
وردا ً على سؤال حول هذه المعلومات ،قدم وزير
الدفاع جان إيف لودريان تاكيدا ً جزئياً .وقال في
مؤتمر صحافي حول اإلجراءات الجديدة لمكافحة
اإلره���اب التي اتخذتها الحكومة الفرنسية إن
هناك «حاالت لعسكريين سابقين أغرتهم مغامرة
جهادية نادرة جداً» ،مضيفا ً أن «إدارة حماية وأمن
الدفاع ستعزز يقظتها ،وستزداد الوسائل التي في
حوزة هذه اإلدارة».
وق��ال��ت إذاع���ة «أر اف إي» إن معظم ه��ؤالء
العسكريين الفرنسيين السابقين يقاتلون في
صفوف تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،مشيرة إلى
أن أحدهم يتولى قيادة مجموعة من نحو عشرة
فرنسيين قام بتدريبهم للقتال في منطقة دير الزور
الواقعة شمال شرقي سورية.
وذك���رت اإلذاع���ة على موقعها اإللكتروني أن
«خبراء متفجرات آخ��رون ...شباب في العشرين
من العمر ،اعتنق بعضهم اإلسالم في حين ينتمي
آخرون للثقافة العربية المسلمة».
ومن جهة أخرى ،أوضحت صحيفة «لوبينيون»
على موقعها اإللكتروني أن أحدهم خدم في فرقة

المظليين في سالح مشاة البحرية في بايون ،وهي
من فرق النخبة في الجيش الفرنسي ملحقة بقيادة
العمليات الخاصة ،وتابع فيها تدريب كوماندوس
على التقنيات القتالية وإط�لاق النار وأساليب
النجاة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «بعد خمسة أعوام
من الخدمة ،انضم هذا العنصر السابق في القوات
الخاصة المنحدر من عائلة من أصول مغربية ،إلى
شركة أمنية خاصة عمل لحسابها في مواقع نفطية
في شبه الجزيرة العربية ،مضيفة« :في تلك الفترة
تحول تدريجيا ً إلى الفكر المتطرف وأرخى لحيته
وتبع اإليديولوجية اإلسالمية (المتطرفة)» ،مؤكدة
نقالً عن مصادر مقربة من الملف ،أنه توجه إلى
سورية بعد تسريحه.
وفي شأن متصل ،أوقفت الشرطة األلمانية بأمر
من النائب العالم عضوين محتملين في تنظيم
«ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» اإلره��اب��ي شمال ال��راي��ن -
ويستفاليا يشتبه بإعدادهما لعملية إرهابية داخل
البالد.
وأف���ادت والمعلومات أم��س ب��أن الموقوفين
مواطنان ألمانيان هما مصطفى س وسيباستيان
ب ،يجرى تفتيش منزليهما في الوقت الراهن ،حيث
إن الموقوفين تلقيا تدريبا ً في معسكر للمسلحين
داخل سورية ،من دون أن تشير إلى نوعية العملية
التي كانا يزمعان القيام بها.
وأع��ل��ن األح��د الماضي أن الجهاز الفيدرالي
لحماية الدستور األلماني يراقب  100خلية إرهابية
في ال��ب�لاد ،بينما لفت وزي��ر العدل هايكو مآس
إلى أن السلطات تجري تحقيقا ً مع  350مشتبها ً
بارتباطهم بتنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي.

جنوب  -شرق أوكرانيا إلى مينسك
بينما لم يصلها ممثل كييف ،الرئيس
األوكراني األسبق ليونيد كوتشما.
وأوص��ت «رباعية النورماندي»
مجموعة االت��ص��ال ب��إن��ش��اء «ف��رق
عدة عمل ضرورية» من أجل تفعيل
عملها ،ما «سيمنح إطارا ً مؤسساتيا ً
لمجموعة االتصال التي تتواصل من
خاللها قوات الدفاع الذاتي مع سلطات
كييف»ب حسب تعبير الفروف ،الذي
أكد أن ذلك «يعتبر مفتاحا ً لتسوية
األزمة األوكرانية العميقة».
وأعلن الوزير الروسي في اختتام
المحادثات في العاصمة األلمانية أنه
«إذا حدث تقدم في وقف المواجهات
العسكرية ،ووقف النار ،ووقف قصف
المناطق السكنية ،الذي يعاني منه
السكان المدنيون ،وأول��ه��م سكان
دونيتسك ،وغيرها م��ن ال��م��دن في
المنطقة ،وإذا حدث تقدم في سحب
األسلحة الثقيلة ،سيأتي دور قمة
أستانا».
وق��ال الف���روف كذلك إن ال���وزراء
ات��ف��ق��وا ف��ي النهاية على استمرار
االت��ص��االت على مستوى الخبراء،
مضيفا ً أنه «ال يرتبط كل شيء باإلطار
النورماندي».

لقاء محتمل بين
رئي�سي الكوريتين
في مو�سكو
أفادت وكالة «رينخان» بأنه لم
يتخذ القرار بعد حول زيارة رئيسة
كوريا الجنوبية باك كين خيه إلى
موسكو للمشاركة باحتفاالت مرور
 70سنة على االنتصار في الحرب
العالمية الثانية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم
الرئاسة الكورية الجنوبية أمس
أن��ه لم يوضع بعد ج��دول أعمال
الرئيسة لشهر أيار الذي ستجرى
فيه االحتفاالت.
وق��ال ي��وري أوشاكوف مساعد
الرئيس الروسي في وق��ت سابق
إن موسكو وجهت دع��وة لحضور
ال��م��ن��اس��ب��ة إل����ى رئ��ي��س ك��وري��ا
الشمالية ،منوها ً بورود «إشارات
أولية» إلى أخذه دعوة موسكو «في
االعتبار» .وفي وقت الح��ق ،أعلن
وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي
الفروف أن رد فعل كوريا الشمالية
على ال��دع��وة لحضور احتفاالت
النصر على الفاشية كان إيجابياً.
ون��وه��ت الوكالة الكورية إلى
أن��ه في ح��ال قبول رئيسة كوريا
الجنوبية الدعوة ،فمن المحتمل أن
تلقى في موسكو نظيرها ،رئيس
كوريا الشمالية كيم جونغ أون،
ال��ذي لم يسافر إل��ى ال��خ��ارج منذ
توليه الحكم عام .2011

عبد اللهيان يدعو �إلى تعزيز العالقات
والتعاون بين طهران والدوحة
أك��د مساعد وزي���ر الخارجية
اإليراني حسين أمير عبداللهيان،
ضرورة تعزيز العالقات اإليرانية
ـ القطرية على المستويات كافة
بما فيها التعاون القضائي ،وذلك
خالل لقائه النائب العام القطري
علي فطيس المري في الدوحة.
وأبلغ عبداللهيان ،ال��ذي يزور
ال��دوح��ة للمشاركة باالجتماع
الرابع للجنة السياسية المشتركة،
تحيات رئيس السلطة القضائية
اإلي��ران��ي��ة آي��ة ال��ل��ه ص���ادق آملي
الريجاني للنائب العام القطري،
م��ث��ن��ي �ا ً ع��ل��ى ج���ه���وده بتسهيل
الشؤون القنصلية والقضائية بين
البلدين.
واع��ت��ب��ر ال��م��س��ؤول االي��ران��ي
االتفاق األخير بين رئيس السلطة
القضائية اإليرانية والنائب العام
القطري خ�لال زي��ارة األخير إلى
ط��ه��ران ،بأنها خ��ط��وة إيجابية
ف��ي م��س��ي��رة ال��ت��ع��اون القضائي
والعالقات الثنائية بين طهران
والدوحة.
في السياق أك��د النائب العام
القطري ،أن الجمهورية اإلسالمية
ف��ي إي���ران تتميز ب���دور ومكانة
مهمتين ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،واص��ف �ا ً
العالقات بين ط��ه��ران وال��دوح��ة
بالمهمة ،ومعلنا ً استعداد بالده
للتعاون القضائي مع إيران على
جميع المستويات الثنائية وعلى
صعيد المنظمات الدولية.
ه�����ذا ف��ي��م��ا واف������ق م��س��اع��دا
الخارجية اإليرانية والقطرية على
عقد اجتماع اللجنة العليا للتعاون
بين البلدين في طهران في غضون
األشهر الثالثة المقبلة.
وعقد االجتماع ال��راب��ع للجنة

المشتركة للمحادثات السياسية
بين الجمهورية اإلسالمية في إيران
ودول��ة قطر في ال��دوح��ة برئاسة
مساعد وزير الخارجية اإليرانية
ل��ل��ش��ؤون ال��ع��رب��ي��ة واألف��ري��ق��ي��ة
حسين أمير عبداللهيان ومساعد
وزي����ر خ��ارج��ي��ة ق��ط��ر ل��ل��ش��ؤون
السياسية محمد الرميحي.
وبحث الجانبان بشأن العالقات
الثنائية ومنها تطوير التعاون بين
البلدين في المجاالت السياسية
واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ب��رل��م��ان��ي��ة
والثقافية.
وأكد الجانبان خالل االجتماع
ض����رورة تسهيل ال��ت��ع��اون بين
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القطاعات الخاصة في البلدين
وش��ؤون اإليرانيين المقيمين في
دول��ة قطر ،كما أك��دا أهمية اللقاء
بين قادة البلدين.
وج��رى البحث في المحادثات
أي��ض��ا ً ب��ش��أن ت��ط��ورات س��وري��ة
والعراق واليمن والبحرين ،حيث
أكد عبداللهيان ض��رورة التعاون
ال��ث��ن��ائ��ي واإلق��ل��ي��م��ي ال��ش��ام��ل،
ووصف تطورات اليمن بالمهمة،
مؤكدا ً مواقف طهران بوحدة اليمن
وض���رورة ال��ت��زام جميع األط��راف
اليمنية باتفاق السلم والشراكة
وال��م��ك��اف��ح��ة ال���ج���ادة ل��ل��ف��س��اد
واإلرهاب.

الكونغر�س يدعو نتنياهو �إلى �إلقاء كلمة
عن �إيران و �إدارة �أوباما منزعجة
دعا رئيس مجلس النواب األميركي جون بينر رئيس
وزرء كيان العدو «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو إلى إلقاء
كلمة أمام الكونغرس عن إيران ،في خطبة تعتبر األولى
من نوعها منذ إنشاء االتحاد.
وأكد بينر دعوته لنتنياهو إللقاء كلمة أمام الكونغرس
«لمواجهة التهديدات اإلسالمية المتطرفة والخطر الذي
تمثله إيران على أمننا وحياتنا» بحسب تعبيره ،واتهم
أوب��ام��ا بـ»العمل على التخفيف م��ن خطر ميليشيات
الجماعات اإلسالمية والبرنامج النووي اإلي��ران��ي في
خطابه عن حالة االتحاد».
واعتبرت اإلدارة األميركية الدعوة انتهاكا ً للبرتوكول
الدبلوماسي المعهود ،وأعلن المتحدث باسم البيت األبيض
جوش إرنست أن دعوة رئيس الحكومة «اإلسرائيلية»
من جانب رئيس مجلس النواب جون بينر إللقاء كلمة
أمام الكونغرس تش ّكل «انتهاكا ً للبرتوكول الدبلوماسي
المعهود».
وبحسب إرنست ،فإن اإلدارة لم تناقش بعد األمر مع
الحكومة «اإلسرائيلية» في شأن زيارة نتنياهو المحتملة
ف��ي  11شباط المقبل ،قبل خمسة أسابيع م��ن موعد
االنتخابات.
وشدّد إرنست على أن هذه الدعوة تش ّذ عن البرتوكول،
توجه عموما ً بشكل
مضيفا ً أن «الدعوات من هذا النوع
َّ

مباشر بين زعيم وزعيم».
ولم تكتف اإلدارة بحديث إرنست ،وإنما تحدثت في
األمر أيضا ً المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية
جين ساكي ،التي قالت إن اإلدارة لم تسمع عن أي نية من
جانب نتنياهو لزيارة الواليات المتحدة في االتصاالت
التي تجري بين الدولتين .وأضافت أنه «بشكل تقليدي
ال نسمع عن خطط رئيس أجنبي لزيارة الواليات المتحدة
من رئيس مجلس النواب».
وتمثل هذه الخطوة تحديا ً للرئيس األميركي باراك
أوباما الذي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) في حال
فرض الكونغرس عقوبات اضافية على إيران خالل مدة
واليته.
وقال البيت االبيض إنه «يرى فرض عقوبات جديدة
على طهران ستؤدي إلى عرقلة المحادثات بشأن برنامج
النووي اإليراني».
وكان بينر قد انتقد العديد من مقترحات أوباما التي
أشار إليها خالل خطابه عن حالة االتحاد من بينها زيادة
الضرائب على األغنياء ،حيث طالب أوباما الكونغرس
خالل خطابه الذي ألقاه األربعاء بإصدار قرار يوافق على
استخدام القوة ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،مشيرا ً إلى
أنه على استعداد الستخدام حق النقض في حال محاولة
فرض عقوبات جديدة على إيران.

وزارة العدل الأميركية ت�ستعد لإغالق ق�ضية مقتل براون

الخالفات العرقية هي �إحدى
�أهم ق�ضايا المجتمع الأميركي

�إقالة قائد قاعدة
غوانتنامو لال�شتباه
بقتله زوج ع�شيقته
أقالت وزارة الدفاع األميركية
النقيب جون نيتيلتون ،قائد القاعدة
البحرية ف��ي خليج غوانتنامو
لفقدان الثقة ب��ه ،مشيرة إل��ى أن
النقيب يخضع لتحقيق من دون أن
توضح التفاصيل.
من جهة أخ��رى ،أف��ادت وكالة
«أسوشيتد ب��رس» ب��أن التحقيق
يجري حول مقتل الموظف المدني
في القاعدة كريستوفر ت��ور الذي
تبين وج���ود ع�لاق��ة بين زوجته
والقائد ال ُمقال.
وذك���ر المحققون أن العالقة
بينهما ُكشفت خالل التحقيق حول
مقتل تور الذي عثر خفر السواحل
على جثته ف��ي الخليج ي��وم 11
كانون الثاني الجاري ،بعد يوم من
تقدم زوجته ببالغ عن فقدانه.
وقدم تور مع عائلته إلى القاعدة
ف��ي  ،2011وعملت زوج��ت��ه الرا
ك��ذل��ك ف��ي ال��ق��اع��دة ،بينما ت��رأس
جون نيتيلتون القاعدة العسكرية
البحرية في كوبا منذ  2012ولم
تكن تدخل في مهماته مسؤولية
ع��م��ل معتقل غ��وان��ت��ن��ام��و س��يء
ال��ص��ي��ت ،ال���ذي ي��ح��اول الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما إغالقه منذ
تسلمه منصبه.

انقسمت آراء األميركيين مناصفة
تقريبا ً بشأن ضرورة زيادة تسليح
ال��ش��رط��ة م��ن ع��دم��ه��ا ،بينما واف��ق
معظمهم على أن الخالفات االثنية
والعرقية تمثل إح��دى أه��م قضايا
المجتمع األميركي اليوم.
ج��اء ذل��ك خ�لال استطالع للرأي
ال���ع���ام أج���رت���ه وك���ال���ة «ICM
 »Researchبطلب م��ن وك��ال��ة
«روسيا سيفودنيا» الروسية لألنباء
في الواليات المتحدة في الفترة ما
بين  5و 17كانون األول الماضي،
وشمل  1007أشخاص.
وأيد  48في المئة من المشاركين
ف���ي االس���ت���ط�ل�اع زي�����ادة تسليح
الشرطة ،بينما يدعو  46في المئة
لتقليص أسلحة الشرطة.
ويذكر أن الغالبية الساحقة (55

في المئة) من المسنين األميركيين
(الذين تتجاوز أعمارهم  45سنة)
يدعون إلى زيادة تسليح الشرطة،
بينما يبلغ ع��دد ال��م��ؤي��دي��ن لهذا
اإلجراء بين الشباب األميركي (18
–  34سنة)  39في المئة فقط.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د  67في
المئة من األميركيين الذين شاركوا
ف��ي االس��ت��ط�لاع أن ال��خ�لاف��ات بين
مختلف الجماعات االثنية والعرقية
تمثل إح��دى أه��م قضايا المجتمع
األميركي.
جاء ذلك في وقت ذكرت صحيفة
«نيويورك تايمز» أن وزارة العدل
األم��ي��رك��ي��ة تستعد إلغ��ل�اق ملف
التحقيق ف��ي مقتل الفتى األس��ود
مايكل ب��راون في فيرغسون بوالية
م��ي��زوري وت��ب��رئ��ة رج���ل الشرطة

األب���ي���ض داري����ن وي��ل��س��ون ال���ذي
قتله من أي تهم متعلقة بالحقوق
المدنية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين
أمنيين قولهم إن المدعين االتحاديين
ب��دأوا العمل على مذكرة قانونية
توصي بعدم توجيه أي تهم لضابط
ال��ش��رط��ة األب��ي��ض ب��ع��د أن خلص
تحقيق مكتب التحقيقات االتحادي
إلى عدم وجود أي دليل يدعم مثل
هذه االتهامات.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال بنجامين
ك��رام��ب محامي عائلة ب���راون إن
العائلة ستنتظر التصريح الرسمي
م��ن وزارة ال��ع��دل ول��ن تعلق حتى
ص���دور ق���رار نهائي ب��ه��ذا ال��ش��أن،
مشيرا ً إلى أن «العائلة لن ترد على
تكهنات من مصادر مجهولة».

